
Σπυρίδων Τζινιέρης-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 
ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Α. Δείξτε ότι υπάρχει τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α=7, β=5 και γ=6. 
Β. Βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ ως προς τις γωνίες του. 
Γ. Βρείτε το μήκος της προβολής της πλευράς ΑΒ του παραπάνω τριγώνου πάνω στην 
πλευρά ΑΓ. 
Δ. Αν ΑΔ είναι το ύψος του τριγώνου που αντιστοιχεί στην ΒΓ βρείτε το μήκος του 
τμήματος ΓΔ. 

2. Σε οξυγώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΒΑΓ(ΑΒ=ΑΓ) φέρνουμε το ύψος ΓΔ. Δείξτε ότι: 
α2=2γ·ΒΔ. 

3. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, με ΑΒ=2, ΑΓ=3 και ΒΓ=√19 .Να υπολογιστεί 
Α. η γωνία Α.�  
Β. το μήκος της προβολής της ΑΒ πάνω στην ΑΓ. 
Γ. το μήκος του ύψους του τριγώνου που αντιστοιχεί στην πλευρά ΑΓ. 
Δ. το μήκος της διαμέσου ΒΜ του τριγώνου ΑΒΓ. 

4. Σ’ ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΒ = 2 , ΒΓ=1+√3 , ΑΓ = √6 .  
Α. Να βρείτε το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του.  
Β. Να υπολογίσετε την γωνία Β.�   
Γ. Να υπολογίσετε την προβολή της διαµέσου ΑΜ στην ΒΓ. 

5. Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ότι α=2γ και  β=γ√7 .  
Α. Να βρείτε το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. 
Β. Να υπολογιστεί η μεγαλύτερη γωνία του τριγώνου. 

6. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=5, ΑΔ=4 και Α� =120ο. Να υπολογιστούν 
Α. οι διαγώνιες του παραλληλογράμμου. 
Β. τα ύψη του παραλληλογράμμου. 

7. Αν σε ένα τρίγωνο ισχύει ότι α2=β2+γ2+βγ√2 
Α. να υπολογιστεί η γωνία Α.�  

Β. να δείξετε ότι ΒΔ=
√2
2

 ΑΒ όπου ΒΔ είναι το ύψος του τριγώνου που αντιστοιχεί 

στην πλευρά ΑΓ. 
8. Στη βάση ισοσκελούς τριγώνου ΒΑΓ(ΑΒ=ΑΓ=13) παίρνουμε σημείο Δ έτσι ώστε 

ΒΔ=3 και ΔΓ=7. Να υπολογίσετε το μήκος του ΑΔ. 
9. Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΒΑΓ με ΑΒ=6 και ΒΓ=9. Αν ΑΔ είναι η προβολή της ΑΒ 

πάνω στην ΑΓ και ΑΔ=
2
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 να υπολογιστεί  

Α. το μήκος της ΑΓ. 
Β. το μήκος της προβολής της ΑΓ πάνω στην ΒΓ. 

10. Σε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ πλευράς α, προεκτείνουμε τη ΒΓ κατά ευθύγραμμο τμήμα 
ΓΔ = α. Να δείξετε ότι ΑΔ=α√3. 

11. Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ (ως προς τις γωνίες του) του οποίου οι πλευρές γ, 
β, α, είναι ανάλογες προς τους αριθμούς 4, 5 και 6 αντιστοίχως.  

Αν ΑΔ είναι η προβολή της πλευράς γ πάνω στη β, να δείξετε ότι ΑΔ = 
α + β + γ 
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